
 األعداد األصلیّة

 اعداد مؤنث عدد اعداد مذکر  فوائد 
ابتدا معدود ذکر می شود و بعد  2و1در اعداد -1

 عدد 

 . عدد با معدود از نظر جنس مطابقت دارد -2

 مجلّةٌ واحدةٌ 1 کتابٌ واحدٌ

 إثنانِ کتابانِ

 إثنینِ کتابینِ

 مجلّتانِ إثنتانِ 2

 مجلّتینِ إثنتینِ

عدد بر عکس معدود  11تا  3در اعداد -1

خود به کار می رود . یعنی برای معدود 

 « ة»و برا ی معدود مؤنث بدون « ة»مذکر با 

 استفاده می شود . 

 معدود همیشه جمع است .-2

 توجه             

 می گویند. مفرد ( اعداد 1-11به اعداد )

 ثالثُ مجلّاتٍ 3 ثالثةُ کُتُبٍ

 مجلّاتٍ أربَعُ 4 کُتُبٍأربَعةُ 

 مجلّاتٍ خَمسُ 5 خَمسةُ کُتُبٍ

 مجلّاتٍ سِتُّ 6 سِتّةُ کُتُبٍ

 مجلّاتٍ سَبعُ 7 سَبعةُ کُتُبٍ

 ثمانی مجلّاتٍ 8 ثمانیةُ کُتُبٍ

 تِسعُ مجلّاتٍ 9 تِسعةُ کُتُبٍ

 عَشْرُ مجلّاتٍ 11 عَشَرَةُ کُتُبٍ

با معدود از نظر جنس 12و11اعداد  1-

 مطابقت دارد .

 معدود مفرد است . -2

 إحْدَی عشْرَةَ مجلّةً 11 أحَدَ عشَرَ کتاباً

 إثنا عَشَرَ کتاباً

 إثنی عَشَرَ کتاباً

 إثْنَتا عَشْرَةَ مجلّةً 12

 إثْنَتَی عَشْرَةَ مجلّةً

(با معدود از نظر جنس 3-11جزء اول )-1

مخالف است و جزء دوم از نظر جنس 

 مطابق معدود می آید . 

 معدود مفرد است . -2

 توجه       
 می گویند . مرکب ( اعداد 11-19)به اعداد

 عشْرَةَ مجلّةً ثالثَ 13 ثالثةَ عَشَرَ کتاباً

 عشْرَةَ مجلّةً أربَعَ 14 أربَعةَ عَشَرَ کتاباً

 خَمسَ عشْرَةَ مجلّةً 15 خَمسةَ عَشَرَ کتاباً

 سِتَّ عشْرَةَ مجلّةً 16 سِتّةَ عَشَرَ کتاباً

 سَبعَ عشْرَةَ مجلّةً 17 سَبعةَ عَشَرَ کتاباً

 ثمانیَ عشْرَةَ مجلّةً 18 ثمانیةَ عَشَرَ کتاباً

 تِسعَ عشْرَةَ مجلّةً 19 تِسعةَ عَشَرَ کتاباً



 معدود مفرداست . -1

  برای مذکرو مؤنث یکسان به کارمی رود.-2

( و گاهی با مثل جمع مذکر گاهی با )ونَ-3

 ( می اید . )ینَ

 اعدادبه توجه         
 (91-81-71-61-51-41-31-21) 

 می گویند . عقود 

 مجلّةً عشرون/عشرین 21 عشرون/عشرین کتاباً

 مجلّةً ثالثون/ثالثین 31 اًکتاب ثالثین ثالثون/

 مجلّةً أربعون/أربعین 41 أربعون/أربعین کتاباً

 مجلّةً خمسون /خمسین 51 خمسون /خمسین کتاباً

 مجلّةً ستّون/ستّین 61 ستّون/ستّین کتاباً

 مجلّةً سبعون/سبعین 71 سبعون/سبعین کتاباً

 مجلّةً ثمانون /ثمانین 81 ثمانون /ثمانین کتاباً

 مجلّةً تسعون/تسعین 91 تسعون/تسعین کتاباً

 معدود مفرد است .-1

 سه جزء دارند :این اعداد -2

 و +اعداد عقود اعدادمفرد+

 توجه       
 می گوییم  معطوفبه این اعداد 

 مجلّةً واحدةٌو عشرون 21 کتاباً واحدٌ و عشرون

 مجلّةً و عشرون انِتإثن 22 کتاباً و عشرون إثنانِ

 مجلّةً و عشرون ثالثٌ 23 کتاباً و عشرون ثالثةٌ

 مجلّةً و عشرون أربَعٌ 24 کتاباً و عشرون أربَعةٌ

 مجلّةً و عشرون خَمسٌ 25 کتاباً و عشرون خَمسةٌ

 مجلّةً و عشرون سِتٌّ 26 کتاباً و عشرون سِتّةٌ

 مجلّةً و عشرون سَبعٌ 27 کتاباً و عشرون سَبعةٌ

 مجلّةً و عشرون ثمانٍ 28 کتاباً و عشرون ثمانیةٌ

 مجلّةً و عشرون تِسعٌ 29 کتاباً و عشرون تِسعةٌ

 

 

 ن مفرد است . مثال : نث یکسان به کار می رود و معدود آبرای مذکر و مؤ مِئَة)مِائة(؛ألْف؛مِلیون؛و مِلیاراعداد 

 ألفُ مسافرٍ ----مئةُ تومانٍ                                        

 



 اعداد ترتیبی

 مؤنث عدد مذکر 

 الصفحة األولی م1 الدرس األول

 الصفحة الثانیة م2 الدرس الثانی

 الصفحة الثالثة م3 الدرس الثالث 

 الرابعة الصفحة م4 الدرس الرابع 

 الخامسة الصفحة م5 الدرس الخامس 

 السّادسة الصفحة م6 الدرس السّادس

 السّادسة الصفحة م7 الدرس السابع

 الثامنة الصفحة م8 الثامن  الدرس

 التاسعة الصفحة م9 التاسع  الدرس

 العاشرة الصفحة م10 العاشر  الدرس

 الحادیةَ عَشَرَةَ الصفحة م11 الحادیَ عشرَ  الدرس

 عَشَرَةَ الثانیةَ الصفحة م12 الثانی عَشَرَ  الدرس

 عَشَرَةَ الثالثةَ الصفحة م13 الثالثَ عَشَرَ  الدرس

 عَشَرَةَ الرابعةَ الصفحة م14 الرابعَ عَشَرَ  الدرس

 عَشَرَةَ الخامسةَ الصفحة م15 الخامسَ عَشَرَ  الدرس

 عَشَرَةَ السّادسةَ الصفحة م16 عَشَرَ السّادسَ الدرس

 عَشَرَةَ السابعةَ الصفحة م17 عَشَرَ السابعَ الدرس

 عَشَرَةَ الثامنةَ الصفحة م18 عَشَرَ الثامنَ الدرس

 ةَ عَشَرَةَالتاسع الصفحة م19 عَشَرَ التاسعَ الدرس

 العِشرونَ الصفحة م20 العِشرونَ الدرسَ

 و العِشرونَالحادیةُ الصفحة م21 و العِشرونَ الحادی الدرس



 و العِشرونَ الثانیةُ الصفحة م22 و العِشرونَ الثانی الدرس

 و العِشرونَ الثالثةُ الصفحة م23 و العِشرونَ الثالث الدرس

 و العِشرونَ الرابعةُ الصفحة م24 و العِشرونَ الدرس الرابع

 و العِشرونَ الخامسةُ الصفحة م25 و العِشرونَ الدرس الخامس

 و العِشرونَ السّادسةُ الصفحة م26 و العِشرونَ الدرس السّادس

 و العِشرونَ السابعةُ الصفحة م27 و العِشرونَ الدرس السابع

 و العِشرونَ الصفحة الثامنةُ م28 و العِشرونَ الثامنالدرس 

 ةُ و العِشرونَالصفحة التاسع م29 و العِشرونَ الدرس التاسع

 الثالثون  الصفحة م30 الثالثون  الدرس

 الثالثونالحادیةُ و  الصفحة م31 الثالثونالحادی و  الدرس

... ... ... 

 اعداد ترتیبی عقود :

 --م(41األربعون/األربعین) --م(31الثالثین) الثالثونَ/ --م(20)/العشرینَالعشرونَ                 

 —م(71السبعون/السبعین) --م(61الستّون/الستّین) --م(51الخمسون /الخمسین)                 

 التسعون/التسعین --م(81الثمانون /الثمانین)                 

 و همچنین :

 م(1111111الملیون)—م(1111األلف)—م ( المئة111عدد )                 

 

 


